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ฝนสูงสุด 24 ชม.

ฝนสะสมปี 58
ฝนสะสมปี 59
ฝนสะสม 30 ปี

สถานีอุตุนิยมวิทยา

 

มาณฝนสูงสุด 24 ช

นํ้าในอ่างเก็บนํ้า

ปริมาณนํ้าในอ่าง

นํ้าในอ่างปี 59
23 ก.พ. 59
นํ้าในอ่างปี 48
23 ก.พ. 48

นํ้าในอ่างปี 58

ปสถานการณ์นํ้าใน
1 สรุปสถานการณ์น
พงเพชร, สถานี P.1
 M.6A จ.บุรีรัมย์, ส
 X.119A จ.นราธิวา
ยม แม่นํ้ามูล แม่นํ้า
3.2 สรุปสถานการณ
       3.2.1) สํานักวิจั
            - สถานการณ์
นีเชียงแสน เชียงคา

88, -11.08, -11.6
มขึ้น สถานีหนองคา
       - ระบบปฏิบัติก
       3.2.2) ศูนย์ป้อ
             - โครงการ

ปี ๕9 (52

กราฟแสดงปริมา

รณ์) ค่าประมาณ
 5 - 15 

อ  15 - 30
 10 - 20
 20 - 40
 20 - 40
 20 - 40

ณฑล  15 - 30
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เดือน

มายปริมาณฝน (มิล
 

ท่ี
59
. มม.

มม. 4
มม. 3
มม. 1

า

หน่วย

  

ม.เพิ่มเติม กรมอุตนุิ

าขนาดใหญ่ 

หน่วย
ล้าน(ลบ.ม) 12

% 5
ล้าน(ลบ.ม) 9,5

% 3
ล้าน(ลบ.ม) 14

% 6

นแม่นํ้าและลุ่มนํ้าส
น้ําท่าทั้งประเทศ (ศู

17 จ.นครสวรรค์, ส
สถานี M.9 จ.ศรีสะ
ส และสถานี X.73 
าบางปะกง และแม่นํ้
ณ์น้ํา (กรมทรัพยากร
จัย พัฒนา และอุทกวิ
ณ์น้ําในแม่น้ํา โขง (ท่ี
น หนองคาย นครพ
1, -11.27 และ -1
าย และมุกดาหาร มีแ
การเฝ้าระวัง และเตอื
งกันวิกฤตินํ้า : ระบ
รสํารวจติดต้ังระบบ

2%)      ปี ๕8 (59

าณน้ําในอ่างฯทั้งประเท

ณ (มม.) คว
 มม. ใกลเ้

0 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ
0 มม. ใกล้เ

กุมภาพันธ์ 255

..ค.พ.ย .พ.ย .ธ .ค.ธ .ค.ธ .ค.

 สรปุสถาน
ลลิเมตร) เดือน กุมภ

7.9 -10.2
7.7 -27%
2.5

เหนือ

ไม่มีฝน

 

นิยมวิทยาได้รายงาน

,249
50%
501 -12%
8%

4,446 -23%
61%

เหนือ

หม
3.ห
10
16
22
๒. 
 
 

สายสําคัญ  
ศูนย์ประมวลวิเคราะห
สถานี W.๔A จ.ตาก 
เกษ, สถานี M.7 จ
 จ.นราธิวาส แนวโนม้
นํ้าท่าตะเภา มีแนวโน
รน้ํา)  
วิทยา : 
มาข้อมูล : สรุปสถา
พนม มุกดาหาร และ
13.63 เมตร ตามลํา
แนวโน้มระดับนํ้าทร
อนภัยล่วงหน้าน้ําหล
บบติดตามและเฝ้าระ
บตรวจวัดสถานภาพ

9%)  

ทศ  

วามหมาย
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ
เคียงค่าปกติ

59

นการณน์้ําของ
ภาพันธ์ มีนาคม แล

15.2 3
51.2 7
16.0

กลาง

ไม่มีฝน

  

นเพิ่มเติมโดยการบัน

688
51%
514 -13%
38%
520 -6%
44%

กลาง

มายเหตุ ๑. อ่างที่มี
ห้วยหลวง (19%) ๔.แ
0.มูลบน (30%) 11
6.ลําตะคอง (34%)
2.ป่าสักฯ (42%) แ
อ่างที่มีปริมาณน้ําเ

ห์สถานการณ์น้ํา กร
 สถานี 9.1 C จ.แพ
.อุบลราชธานี, สถานี
มระดับน้ํา: แม่นํ้าน่า
น้มระดับนํ้าทรงตัว 

านการณ์น้ําประจําวัน
ะโขงเจียม วัดได้ 2.
ดับ แนวโน้มระดับน้ํ
รงตัว 
ลาก - ดินถล่ม (Early
วังสถานการณ์น้ํา  
นํ้าทางไกลอัตโนมัติ

+ 

ศูนย์ป้อง

ค่าประมาณ (มม
 15 - 30 มม.
 20 - 40 มม.
 20 - 40 มม.
 50 - 80 มม.
 40 - 70 มม.
 60 - 90 มม.
 30 - 50 มม.

มีน

งประเทศ วันที
ละเมษายน 2559

6.0 33.6
0% 30.2

18.8

ไม่มี

ตะวันออก

 

นทึกของเจ้าหน้าที่เ

4,134
50%

3,170 -12%
38%

3,765 -11%
49%

ตอ.เฉียงเหนือ

ปริมาณนํ้าต่ํากว่า 
แม่งัด (22%) 5.ปรา
.ลําแซะ (31%) 
) 17.ภูมิพล (35%)
และ23.สิริกิติ์ (46%
ก็บกักตั้งแต่ ๘๐% 

มชลประทาน) (23
พร่, สถานี Y.16 จ.
นี Kgt.10 จ.สระแก้
าน แม่นํ้าพระสทึง แ
  

น : ศูนย์ประมวลวิเคร
29, 3.52, 1.12, 

น้ําท่า สถานีเชียงคา

y Warning) (23 ก.พ

ติ (ในลุ่มน้ํา) 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

ม.) ความห
. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
. ใกล้เคียงค
. ตํ่ากว่าค่
. ตํ่ากว่าค่
. ใกล้เคียงค

นาคม 2559

ที่ 24 กุมภาพั
 เปรียบเทียบกับค่า

-3.4 30.0
-11.4% 69.7

38.4

มีฝน

กเฉียงเหนือ

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิ

ป็นรายวัน ณ เวลา 

613
52%
648 3%
55%
209 30%
25%

ตะวันออก

ท่ีมาข้อมูล : กรมชลประทา

๕๐ % ของความจุ
าณบุรี (25%) 6.กระ

12.บางพระ (32%
) 18.แควน้อย (36%

%)  
ของความจุ มี 2 อา่

3 ก.พ.)  : สถานีนํ้าท่
.พิษณุโลก, สถานี N
ก้ว, สถานี Kgt.3 จ.ป
แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าโก-ล

ราะห์สถานการณ์น้ํา 
 1.09, 1.53 และ
น นครพนม และโข

พ.) – ไม่มีการเตือนภั

ท่ีมาข้อมูล : กรมอุตุนิยม

+ 

+ 

มทรัพยากรน้ํา  กร

หมาย ค่าปร
าปกติ  40
าปกติ  60
าปกติ  50
ค่าปกติ  80
าปกติ  50
าปกติ  130
ค่าปกติ  80

พนัธ์ ๒๕๕9  
าปกติ [ค่าปกติ = ค

0 39.7
7 57% 1
4

ไม่มีฝน

ตะวันออก

วทิยา สรุปลักษณะอากาศร

 07.00 น.ของวันนี

17,555
66%

% 17,186 -1
65%

% 19,584 -9
74%

ตะวันตก

าน ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใ

จุมี 23 อ่าง 
เสียว (26%) 7.อุบล
%) 13.คลองสียัด (3

%) 19.จุฬาภรณ์ (3

าง คือ 1.ประแสร์ (

ท่าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้
N.1 จ.น่าน, สถานี N
ปราจีนบุรี, สถานี X
ลก และค.ตันหยงมัส

 กรมชลประทาน) ระ
ะ 1.87 เมตร ตามล
ขงเจียม มีแนวโน้มร

ภัย - 

มวิทยา พยากรณ์อากาศ 3 

+ 

ระทรวงทรัพยากร

ระมาณ (มม.)
0 - 70 มม.
0 - 90 มม.
0 - 80 มม.
0 - 110 มม.
0 - 80 มม.
0 - 170 มม.
0 - 110 มม.

เมษายน

 
ค่าเฉลี่ยฝนในคาบ 

43.4 79.0
122.4 65%
79.1

ใต้

ไม่มีฝน

รายวัน (http://www.tmd

นี้  -ไม่มี - 

6,484
79%

1% 5,821
71%

9% 5,099
62%

ใต้

ใหญ่ท้ังประเทศ (http://wate

คือ 1.แม่กวง (1
ลรัตน์ (27%) 8.กิ่วล
32%) 14.น้ําอูน (
8%) 20.น้ําพุง (39

(85%) และ2.หนอ

น้อย ได้แก่ สถานี P.
N.5A จ.พิษณุโลก, ส
.158 จ.ชุมพร, สถา
ส มีแนวโน้มระดับนํ้

ะดับน้ําแม่น้ําโขง ณ 
ลําดับ เปรียบเทียบ
ระดับนํ้าลดลง สถานี

 เดือน (http://www.tmd

+ 

+

รธรรมชาติและส่ิงแ

ความหมาย
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปก
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ตํ่ากว่าค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปก

น 2559

 ๓๐ ปี (๒๕2๔ – ๒

37.1 24
61.2 39
32.5

ไม่มีฝน

ท้ังประเทศ

d.go.th/climate/climate

41,785
59%

-8% 36,920
52%

9% 43,622
64%

ท้ังประเท

er.rid.go.th/flood/flood/res_t

1%) 2.กิ่วคอหมา 
ลม (27%) 9.ทับเสลา
(33%) 15.ลําปาว 
9%) 21.แก่งกระจาน

งปลาไหล (91%)  

.1 จ.เชียงใหม่, สถา
สถานี N.67 จ.นคร
านี X.37A จ.สุราษ
นํ้าลดลง แม่นํ้าปิง แ

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
กับตลิ่ง มีค่าเท่ากับ
นีเชียงแสน มีแนวโน้

d.go.th/3month_foreca

+ 

+ 

แวดล้อม 

ติ
ติ
ติ
กติ
ติ
ติ
กติ

๒๕5๓)]  

4.0
%

 
e.php) 

-7%

-12%

ทศ

  
table.htm) 
 (14%)  
า (29%) 
 (33%)  
น (40%) 

 

นี P.7A  
รสวรรค์,  
ษฎร์ธานี,  
แม่นํ้าวัง 

ธ์ 2559  
บ-9.51, 
น้มระดับ

ast.php) 



 

        
ปกติ (ร
        
ปริมาณ
ท่ีสะพ
        
ปกติ ย
สถานีส
๔. พา
๕. สถ
46 อํา
จ.สุโขท
โนนไท
จ.กาญ
กรมทรั
ได้แก่ 
เข่ือนห
อุปโภค
อย่างต
16 ล้
จ.อุบล
โดยพื้น
นานเกื
ชาวนา
จ.อ่างท
จ.ลพบ
ทํานาเ
๖. คา
ประเท
และภา
ลักษณ
เริ่มอ่อ
1-2 เม
๗. พ้ืน
ได้แก่ 
หนองค
พังงา ป
 

               - รายงา
ระดับน้ําต่ํากว่าระดั

               - รายงาน
ณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปก
านข้ามแม่นํ้าท่าจีน

               - โครงการ
ยกเว้นมีสถานีท่ีอยู่
สะพานวัดพระรูป อ
ายุหมุน – ไม่มี - 
ถานการณ์นํ้า กร
าเภอ 216 ตําบล 1
ทัย (อ.สวรรคโลก ศ ี
ทย ด่านขุนทด โนนสู
ญจนบุรี (อ.ห้วยกระเจ
รัพยากรน้ํา (นายสุพ
 เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พ
หลัก คือ เข่ือนภูมิพล
คบริโภคและการรัก
ต่อเนื่อง แต่อาจจะเพ
้านลูกบาศก์เมตร ป

ลราชธาน ีศูนย์ป้องกั
นที่ดังกล่าวแม้อยู่ใน
กือบ 2 สัปดาห์ จ.อุทั
าบริเวณดังกล่าวต้
ทอง ชาวนาในพื้นที่
บุรี ชาวนาในพื้นที่หมู
เพราะใช้น้ําน้อย เพีย
าดการณ์สภาพอา
ทศไทยตอนบนและท
าคตะวันออก จะมีฝ

ณะเช่นนี้ทําให้คลื่นลม
อนกําลังลง แต่ยังคงท
มตร  
นท่ีท่ีควรเฝ้าระวังเ
 จ.เชียงใหม่ พะเยา พ
คาย หนองบัวลําภู บุ
 ประจวบคีรีขันธ์ สตลู

านสถานการณ์สถาน
ดับตลิ่งต่ําสุด) ระดบั
นสถานการณ์สถานีโ
กติ ระดับน้ําลุ่มน้ําส
น(ทางหลวง 3365
รตั้งศูนย์ปฏิบัติการแ
ในสถานการณ์เฝ้า

 อ.เมือง จ.สุพรรณบ

มป้องกันและบร
1,893 หมู่บ้าน ได้
รีนคร ศรีสําโรง ศรีส
ง เทพารักษ์ พระทอ
จา ท่าม่วง) จ.เพชรบุ
พจน์  โตวิจักษ์ชัยกุล
 พะเยา นครราชสีมา 
ล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนจ
ษาระบบนิเวศได้ตล
พิ่มระดับได้ในบางช
ระชาชนได้รับประโย
กันและบรรเทาสาธาร
เขตชลประทาน แต่
ทัยธาน ีปริมาณน้ําบ
องหยุดทํานา ปล่อ
 หมู่ 4 ตําบลศาลลา
มู่ 9 ตําบลเขาสมอค
ยง 1 ใน 4 ส่วนของน
กาศ 7 วัน (กรม
ทะเลจีนใต้ ลักษณ
ฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนใ
มบริเวณอ่าวไทยตอน
ทําให้บริเวณดังกล่า

เตือนภัยวิกฤตินํ้า(
 พิจิตร พิษณุโลก แพ
บุรีรัมย์ ยโสธร สกลน
ล สงขลา 

นีโทรมาตรลุ่มน้ําทะ
บน้ําในลําน้ําส่วนใหญ
โทรมาตรลุ่มน้ําท่าจี
สะแกกรัง มีแนวโน้ม
5)(อ.สามชุก จ.สุพ
และข้อมูลเพื่อการบริ
าระวังนํ้าแล้ง ได้แก
บุรี (ลุ่มนํ้าท่าจีน) 

รเทาสาธารณภัย
ด้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.
สัชนาลัย เมือง คีรีม
องคํา บัวใหญ่) จ.นคร
บุรี (อ.ชะอํา แก่งกระ
ล) เลขานุการคณะกร
 นครพนม มหาสารค
จุฬาภรณ์ เข่ือนป่าสัก
ลอดหน้าแล้งนี้ จึงขอ
ช่วงเวลา เช่น ต้นเดื
ยชน์ 130,954 ครั
รณภัยเขต 13 อุบล
ระดับน้ําในแม่น้ํามูล

บริเวณประตูเก็บน้ํา แ
อยผืนนาให้รกร้าง 
าแดง อําเภอเมือง ไ
อน อําเภอท่าวุ้ง ได้เ
น้ํา ที่ใช้ทํานาเท่านัน้
อุตุนิยมวิทยา ) ใน

ณะเช่นนี้ทําให้บริเวณ
ในระยะแรกหลังจาก
นล่าง ตั้งแต่จังหวัดน
วมีอากาศเย็นในตอน

(นํ้าท่วม ภัยแล้ง) 
พร่ ลําปาง ลําพูน  ต
นคร สุรินทร์ กาฬสิน

ะเลสาบสงขลา (ณ 
ญ่มีแนวโน้มลดลง 
น (ณ วันที่ 23 ก.พ

มระดับน้ําลดลง ส่วน
รรณบุรี) สถานการ
หารจัดการทรัพยากร
ก่ สถานีสะพานมห

ย (23 ก.พ.) : จังห
ดอยเต่า สันกําแพง
าศ ทุ่งเสลี่ยม บ้านด
รพนม (อ.นาหว้า โพ
ะจาน) และจ.สระแกว้
รรมการทรัพยากรน้ํา
คาม บุรีรัมย์ กาญจน
กชลสิทธ์ิ มีปริมาณน
อความร่วมมือให้ปร
อนเมษายน สําหรับ
รัวเรือน 498,532 
ลราชธานี นําเครื่องสู
ลที่ลดลงมาก ทําให้ช
 แม่น้ําแควตากแดด ห
 และแห้งแตก เนื่อ
ด้พลิกวิกฤติช่วงภัย
เช่าพื้นที่นาว่างเปลา่
น 
นช่วงวันที่ 24-27 ก
ณภาคตะวันออกเฉีย
กนั้น อุณหภูมิจะลด
นครศรีธรรมราชลงไป
นเช้า และมรสุมที่พั

 คณะกรรมการทรัพ
ตากกําแพงเพชร นค
นธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ น

ศูนย์ป้อง

 วันที่ 23 ก.พ.59)

พ.59) :  ระดับน้ําใ
นลุ่มน้ําท่าจีน มีแนว
รณ์วิกฤติ(นํ้าแล้ง) ไ
รน้ํา (ระบบเชื่อมโยงส
หาโพธิ์ อ.เมือง จ.แ

หวัดท่ีประกาศเขตให
 แม่ริม) จ.อุตรดิตถ์
ด่านลานหอย) จ.นค
พนสวรรค์) จ.มหาสาร
ว (อ.โคกสูง วัฒนาน
าแห่งชาติ เปิดเผยถึ
นบุรี สระแก้ว เพชรบ
น้ําพอใช้ คือร้อยละ 
ระชาชนทุกภาคส่วน
บการช่วยเหลือประช
 คน ขณะเดียวกัน ก
บน้ําเคลื่อนที่สูบน้ําเ
ชาวนาไม่สามารถสูบ
 หมู่ 5 ตําบล หนองไ
องจากไม่มีน้ําสําหรั
แล้ง หันมาปลูกถ่ัวแ
าจากเพื่อนบ้านเพื่อป

ก.พ. บริเวณความกด
ยงเหนือ มีอากาศเย็
ดลง 3-6 องศาเซลเซี
ปมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
พัดปกคลุมอ่าวไทยแล

พยากรนํ้าแห่งชาติ (
ครสวรรค์ ชัยนาท อุท
นครพนม มุกดาหาร 

งกันวิกฤติน้ํา  กรม

) ลุ่มน้ําทะเลสาบสง

ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
วโน้มระดับน้ําทรงตั
ด้แก่ สถานีแม่นํ้าตา
สัญญาณภาพจากกล้
แพร่ (ลุ่มนํ้ายม) สถ

ห้ความช่วยเหลือผู้
ถ์ (อ.เมืองอุตรดิตถ์) 
ครสวรรค์ (อ.เมือง ชุ
รคาม (อ.กันทรวิชัย 
นคร ตาพระยา อรัญป
ึงสถานการณ์น้ํา ว่า
บุรี สุโขทัย และนคร
 35 ,46, 38 และ 
นช่วยกันประหยัดน้ํา
ชาชนที่ขาดแคลนน้ํ
 กรมทรัพยากรน้ําบา
เลี้ยงต้นข้าวชาวบ้าน
บน้ําเข้าไปในระบบช
ไผ่แบน อําเภอเมืองอุ
รับใช้ทําการเกษตร
แระพืชใช้น้ําน้อย ลง
ปลูกมะเขือเทศพันธ์ุศ

อากาศสูงกําลังปาน
ย็นลง โดยอุณหภูมิจ
ซียส สําหรับมรสุมต
ร ส่วนในช่วงวันที่ 2
ละภาคใต้มีกําลังอ่อ

(23 ก.พ.) ได้รายงา
ทัยธานี ลพบุรี อ่างท
 นครราชสีมา ศรีสะ

มทรัพยากรน้ํา  กร

งขลา ปัจจุบันสถา

 สถานีขัดข้องอยู่ระห
ัว โดยมีสถานการณ
ากแดดท่ีสะพานข้าม
้อง CCTV ณ วันที่ 1
ถานีสะพานนครน่า

ผู้สบภัยพิบัติกรณีฉุ
 จ.พะเยา (อ.เมืองพ
ชมแสง) จ.นครราชสีม
 โกสุมพิสัย ชื่นชม เชี
ประเทศ) สถานการณ
 ในขณะนี้มีพื้นที่ปร
สวรรค์ และมีพื้นที่น
 42 ตามลําดับ หาก
าและปลูกพืชใช้น้ําน
้า กรมทรัพยากรน้ํา
าดาลได้เร่งขุดเจาะน้ํ
นตําบลท่าช้าง อ.สว่า
ชลประทาน เนื่องจาก
อุทัยธานี ได้แห้งขอด
ร ส่งผลกระทบเป็น
งทุนต่ํา ใช้เวลาเพียง
ศรีดาเทพประทาน บ

กลางอีกระลอกหนึ่ง
จะลดลง 4-8 อง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

28-29 ก.พ. บริเวณค
นลง ทําให้คลื่นลมบ

านพ้ืนท่ีประสบภัยจ
ทอง พระนครศรีอยุธ
เกษ อุดรธานี มหาส

ระทรวงทรัพยากร

านการณ์น้ําในลําน้ํา

หว่างตรวจสอบ ส่ว
ณ์เฝ้าระวัง(นํ้าแล้ง)
มแควตากแดด (อ.โก
19 ก.พ.59) : สถาน
านพัฒนา อ.เมือง 

กเฉิน (ภัยแล้ง)ปัจ
พะเยา ดอกคําใต้ แม
มา (อ.ขามสะแกแสง
ชยีงยืน) จ.บุรีรัมย ์(อ
ณ์วิกฤตินํ้า (ข่าว) ก
ระกาศภัยแล้ง 1,89
น้ําเค็มรุก 1 จังหวัด 
กมีการบริหารจัดการ
น้อย ส่วนระดับน้ําใ
าได้สูบน้ําช่วยพื้นที่ข
น้ําบาดาลเพื่อช่วยเห
างวีระวงศ์ ซ่ึงเจอภัย
กพื้นที่ลาดชัน ทําให้
ดลง จนเกิดเป็นสันดอ
นบริเวณกว้างแทบจ
 70 วัน ก็สามารถเ

บนเนื้อที่จํานวน 5 ไร

งจากประเทศจีนจะแ
งศาเซลเซียส ส่วนบ
อที่พัดปกคลุมอ่าวไท
ความกดอากาศสูงทีป่
บริเวณอ่าวไทยมีกําล

จากนํ้า (พ้ืนท่ีมีข่าว
ธยา  ปทุมธานี สุพร
สารคาม จันทบุรี ตรา

รธรรมชาติและส่ิงแ

าโดยทั่วไปยังคงอยู่ใ

วนลุ่มน้ําท่าจีน โดย
) ได้แก่ สถานีแม่นํ้
กรกพระ จ.นครสวร
การณ์น้ําทั่วไปอยู่ใน
 จ.น่าน (ลุ่มนํ้าน่าน

จจุบัน จํานวน 12 
ม่ใจ จุน ภูกามยาว เ
ง คง บัวลาย แก้งสน
อ.เมืองบุรีรัมย์ พลับพ
กรมทรัพยากรนํ้า โด
93 หมู่บ้าน ใน 12 
 คือ ฉะเชิงเทรา ทั้ง
รที่ดี จะมีน้ําเพียงพอ
นแม่น้ําโขงมีแนวโน้
ขาดแคลนน้ําอุปโภค
ลือประชาชนอย่างต
ยแล้งกว่าพันไร่ไม่ให้
ห้ต้นข้าวขาดนํ้าหล่อ
อนทรายข้ึนทั้งสาย ส
จะทั้ง ตําบลหนอง
เก็บเกี่ยวผลผลิตสร้า
ร่ ในระบบน้ําหยด แ

แผ่เสริมลงมาปกคลุม
บริเวณภาคเหนือ ภา
ทยและภาคใต้จะมีกํ
ปกคลุมประเทศไทย
ลังอ่อนลงด้วย โดยมี

ขาดแคลนนํ้า) 42 
รรณบุรี นครปฐมกาญ
าด ปราจีนบุรี สมุทร

แวดล้อม 

ในภาวะ

ยทั่วไปมี
นํ้าท่าจีน 
รรค์)  
นเกณฑ์
น) และ

 จังหวัด  
 เชียงคํา)  
นามนาง  
พลาชัย) 
ดยอธิบดี
 จังหวัด 
นี้ น้ําใน
อต่อการ
น้มลดลง 
คบริโภค  
ต่อเนื่อง  
เสียหาย 
อเลี้ยงมา
 ส่งผลให้
ไผ่แบน  
างรายได ้ 
แทนการ

มบริเวณ
าคกลาง  
ําลังแรง 
ตอนบน
มีคลื่นสูง  

 จังหวัด 
ญจนบุรี 
ปราการ 



                                                                                            

ปรมิาณน้ําในอ่างทีใ่ชก้ารไดใ้นสัปดาหน์ี ้  + มากกว่า  / - นอ้ยกว่า   สัปดาหก่์อน 346.24 ลา้น ลบ.ม.

ปรมิาณนํา้

ภาค ลดลง คงที่ เพิม่ขึน้ รวม เปลีย่นแปลง

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื 6 1 - 7 -92.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 11 1 - 12 -83.00 

วนัท ี ่23  กมุภาพนัธ ์ 2559 ภาคกลาง 3 - - 3 -15.00 

36,920 ภาคตะวันตก 2 - - 2 -99.00 

52% ภาคตะวันออก 7 1 1 9 -19.24 คงที่ 3 อ่าง

วนัท ี ่23  กมุภาพนัธ ์ 2558 ภาคใต ้ 4 - - 4 -38.00  ลดลง 33 อ่าง

41,785 รวมท ัง้ประเทศ 33 3 1 37 -346.24   เพิม่ขึน้ 1 อ่าง

59%

ความจุ ปรมิาณนํา้ ใชก้าร ปรมิาณนํา้ สถานการณ์

ภาค ที่ ทีใ่ชง้าน ไดจ้รงิ  + เพิม่ขีน้ ปรมิาณนํา้

อ่างเก็บนํา้ เขือ่น รนก. ไม่ได ้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้ ปรมิาตรนํา้  - ลดลง ในอ่าง

(ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3) (ลา้น ม.3)

ภาคเหนอื  (7)

1 ภูมพิล (2)                  ตาก 13,462 3,800 9,662 5,838 43% 4,649 35% 849 6% 4,681 35% 881 7% -32.00 ลดลง

2 สริกิติ ิ ์(2)           อุตรดติถ์ 9,510 2,850 6,660 5,558 58% 4,370 46% 1,520 16% 4,420 46% 1,570 17% -50.00 ลดลง

3 แม่งดั               เชยีงใหม่ 265 22 243 162 61% 58 22% 36 14% 60 23% 38 14% -2.00 ลดลง

4 แม่กวง               เชยีงใหม่ 263 14 249 45 17% 30 11% 16 6% 31 12% 17 6% -1.00 ลดลง

5 กิว่ลม                   ลําปาง 106 4 102 64 60% 29 27% 25 24% 29 27% 25 24% - คงที่

6 กิว่คอหมา             ลําปาง 170 6 164 82 48% 24 14% 18 11% 25 15% 19 11% -1.00 ลดลง

7 แควนอ้ย           พษิณุโลก 939 43 896 500 53% 341 36% 298 32% 347 37% 304 32% -6.00 ลดลง

รวมภาคเหนอื  35.05% 24,715 6,739 17,976 12,249 50% 9,501 38% 2,762 11% 9,593 39% 2,854 12% -92.00 ลดลง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (12)

8 หว้ยหลวง           อุดรธานี 135 7 128 47 35% 26 19% 19 14% 27 20% 20 15% -1.00 ลดลง

9 น้ําอูน                 สกลนคร 520 43 477 269 52% 169 33% 126 24% 170 33% 127 24% -1.00 ลดลง

10 น้ําพุง (2)             สกลนคร 166 10 156 60 36% 64 39% 54 33% 64 39% 54 33% - คงที่

11 จุฬาภรณ์ (2)          ชัยภูมิ 164 37 127 82 50% 62 38% 25 15% 68 41% 31 19% -6.00 ลดลง

12 อุบลรตัน ์(2)        ขอนแก่น 2,431 581 1,850 1,075 44% 655 27% 74 3% 663 27% 82 3% -8.00 ลดลง

13 ลําปาว              กาฬสนิธุ ์ 1,980 100 1,880 853 43% 647 33% 547 28% 688 35% 588 30% -41.00 ลดลง

14 ลําตะคอง      นครราชสมีา 314 23 291 138 44% 107 34% 84 27% 110 35% 87 28% -3.00 ลดลง

15 ลําพระเพลงิ     นครราชสมีา 110 1 109 27 25% 71 65% 70 64% 74 67% 73 66% -3.00 ลดลง

16 มูลบน           นครราชสมีา 141 7 134 67 48% 43 30% 36 26% 45 32% 38 27% -2.00 ลดลง

17 ลําแซะ         นครราชสมีา 275 7 268 139 51% 84 31% 77 28% 86 31% 79 29% -2.00 ลดลง

18 ลํานางรอง              บุรรีมัย์ 121 3 118 74 61% 63 52% 60 50% 64 53% 61 50% -1.00 ลดลง

19 สรินิธร (2)     อุบลราชธานี 1,966 831 1,135 1,303 66% 1,179 60% 348 18% 1,194 61% 363 18% -15.00 ลดลง

รวมภาค ตอน. 11.80% 8,324 1,650 6,674 4,134 50% 3,170 38% 1,520 18% 3,254 39% 1,603 19% -83.00 ลดลง

ภาคกลาง (3)

20 ป่าสักชลสทิธ ์        ลพบุร ี 960 3 957 515 54% 404 42% 401 42% 417 43% 414 43% -13.00 ลดลง

21 ทบัเสลา             อุทยัธานี 160 17 143 51 32% 47 29% 30 19% 48 30% 31 19% -1.00 ลดลง

22 กระเสยีว         สุพรรณบุรี 240 40 200 122 51% 63 26% 23 10% 64 27% 24 10% -1.00 ลดลง

รวมภาคกลาง  1.93% 1,360 60 1,300 688 51% 514 38% 454 33% 529 39% 469 34% -15.00 ลดลง

ภาคตะวนัตก (2)

23 ศรนีครนิทร ์(2) กาญจนบุร ี 17,745 10,265 7,480 12,698 72% 12,505 70% 2,240 13% 12,549 71% 2,284 13% -44.00 ลดลง

24 วชริาลงกรณ (2) กาญจนบุร ี 8,860 3,012 5,848 4,857 55% 4,681 53% 1,669 19% 4,736 53% 1,724 19% -55.00 ลดลง

รวมภาคตะวนัตก  37.73% 26,605 13,277 13,328 17,555 66% 17,186 65% 3,909 15% 17,285 65% 4,008 15% -99.00 ลดลง

ภาคตะวนัออก (5+4)

25 ขนุด่านฯ          นครนายก 224 4.00 220 101 45% 115 51% 111 50% 121 54% 117 52% -6.00 ลดลง

26 คลองสยีัด       ฉะเชงิเทรา 420 30.00 390 129 31% 136 32% 106 25% 141 34% 111 26% -5.00 ลดลง

27 บางพระ (3)            ชลบุร ี 117 12.00 105 48 41% 37 32% 25 21% 37 32% 25 21% - คงที่

28 หนองปลาไหล (3)ระยอง 164 13.75 150 126 77% 149 91% 135 83% 150 92% 136 83% -1.00 ลดลง

29 ประแสร ์(3)  ระยอง 248 20.00 228 209 84% 211 85% 191 77% 215 87% 195 79% -4.00 ลดลง

30 มาบประชัน (3) ระยอง    17 0.72 16 7 43% 10 61% 9 57% 10 63% 9.72 59% -0.27 ลดลง

31 หนองคอ้ (3) ระยอง 21 1.00 20 12 58% 6 28% 5 23% 6 27% 4.86 23% 0.07 เพิม่ขึน้

32 ดอกกราย (3) ระยอง 71 3.00 68 27 38% 39 54% 36 50% 41 58% 38.40 54% -2.51 ลดลง

33 คลองใหญ่ (3) ระยอง 40 3.00 37 14 36% 26 66% 23 58% 27 67% 23.88 60% -0.52 ลดลง

รวมภาคตะวนัออก  1.87% 1,322 87 1,235 675 51% 729 55% 642 49% 749 57% 661 50% -19.24 ลดลง

ภาคใต ้(4)

34 แก่งกระจาน          เพชรบุร ี 710 67 643 383 54% 283 40% 216 30% 288 41% 221 31% -5.00 ลดลง

35 ปราณบุร ี     ประจวบครีขีนัธุ์ 391 18 373 225 58% 96 25% 78 20% 102 26% 84 21% -6.00 ลดลง

36 รชัชประภา (2)  สุราษฏรธ์านี 5,639 1,352 4,287 4,491 80% 4,438 79% 3,086 55% 4,455 79% 3,103 55% -17.00 ลดลง

37 บางลาง (2)               ยะลา 1,454 260 1,194 1,385 95% 1,004 69% 744 51% 1,014 70% 754 52% -10.00 ลดลง

รวมภาคใต ้ 11.62% 8,194 1,697 6,497 6,484 79% 5,821 71% 4,124 50% 5,859 72% 4,162 51% -38.00 ลดลง

รวมท ัง้ประเทศ 100% (37) 70,520 23,510 47,010 41,785 59% 36,920 52% 13,411 19% 37,268 53% 13,757 20% -346.24 ลดลง

ทีม่าขอ้มลู : ตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญท่ ัง้ประเทศ และตารางสรุปสภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ภาคตะวนัออก กรมชลประทาน

หมายเหต ุ:

1) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ หมายถงึ อ่างเก็บน้ําทีม่ีความจุตัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม. ขึน้ไป 

2) เป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(10) นอกนัน้อยู่ในความรับผดิชอบของกรมชลประทาน (23)

3) เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทีม่ีความสําคญัตอ่การอุตสาหกรรมและการประปาฯ ของลุม่น้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก    1.ศรนีครนิทร ์  2.ภมูพิล    3.สริกิติ ิ ์    4.วชริาลงกรณ์    5.รชัชประภา

4) ทีม่า : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย    6.อุบลรตัน ์     7.สรินิธร     8.บางลาง  9.ลําปาว   10.ป่าสกั

5) จังหวัดทีม่อ่ีางเก็บน้ําขนาดใหญ่มจํีานวน 25 จังหวัด ไม่ม ี51 จังหวัด
รนก. หมายถงึ ระดบัเก็บกักของอ่าง

17 กุมภาพนัธ ์2559

รายงานสรปุสภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

วนัที ่23  กมุภาพนัธ ์ 2559รายงานสถานการณ์  ณ.

สถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่าง

สรุปสถานการณ์ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ทีใ่ชใ้นทุกกจิกรรมท ัง้ประเทศ มากกว่าปรมิาณนํา้ทีไ่หลเขา้อ่าง เมือ่เทยีบกบัสปัดาหท์ีผ่่านมา ควรใชน้ํา้อย่างระมดัระวงั

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

23 กุมภาพนัธ ์2559

สถานะ

สปัดาหก์่อน วนัที่

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ลดลง

ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ ปรมิาตรนํา้รวม ปรมิาตรนํา้ใชก้ารไดจ้รงิ

% %%

ปจัจุบนั วนัที่

ปรมิาตรนํา้รวม

% 

ปรมิาณนํา้รวม

วนัที ่23  กุมภาพนัธ ์ 2558

% 

          ลาํดบัของเข ือ่นตามความจุ

ศูนยป้์องกันวกิฤตน้ํิา กรมทรพัยากรน้ําศูนยเ์มขลา 

เหนือ 

35%

อีสาน 

12%กลาง 
2%

ตก
 38%

ออก 

2%

ใต 
11%

ปริมาณนํ้ารวมท้ังประเทศ 

70,520 ลานลบ.ม..(100%)
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% ปริมาณน้ํารวมแตล่ะภาคปัจจุบัน 

ปรมิาณนํา้รวมท ัง้ประเทศ
(เม ือ่เทยีบกบัปรมิาณนํา้รวม

ท ัง้ประเทศ ) ณ

ลาน ลบ.ม. หรือ เทากับ

เทา่กบั

ลาน ลบ.ม. หรอื เทา่กบั

เทา่กบั


